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séget, ráfordítást nem számol el. A kivételre vonatkozó feltételeknek megfelelő szervezet 
a társasági adóbevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig – bevallást helyette-
sítő nyomtatványon [TAONY nyomtatvány] – nyilatkozatot tesz.

Nem vonatkozik e kivétel arra az alapítványra, közalapítványra, egyesületre, köztes-
tületre, amely az adóévre vonatkozóan ingatlan megszerzése, használatának átengedése 
vagy átruházása miatt módosítja az adóalapját. Ez esetben a ’29-es nyomtatványon kell 
a társasági adóbevallást benyújtani. 

7. CSOPORTOS TÁRSASÁGI ADÓALANY 
ADÓKÖTELEZETTSÉGE

7.1 A csoportalapítás lehetősége

Csoportos társasági adóalany [csoport] létrehozására adózói döntés alapján, a leendő 
csoporttagok – de legalább két csoporttag – közös kérelmére 2019.01.01-je óta van le-
hetőség. A csoporttagok száma – a minimum két csoporttag mellett – nincs maximali-
zálva, továbbá a csoporttagok kkv besorolására, bevételi, illetve létszám adataira, tevé-
kenységére vonatkozóan sincs megkötés. A csoport a törvényben rögzített négyes 
feltétel – a szervezeti forma, a kapcsoltság, a mérlegfordulónap és a számviteli rendszer 
tekintetében előírtak – teljesülése esetén az adóhatóság engedélyével jön létre. A felté-
telek mindegyikének teljesülnie kell, valamennyi csoporttagra vonatkozóan, s nem csu-
pán a csoport létrejöttekor, hanem a csoport működésének teljes időtartama alatt. Ellen-
kező esetben a tag kikerül a csoportból. 

a) Szervezeti forma

Csoportot kizárólag a következő szervezeti formák valamelyike szerint működő adózók 
hozhatnak létre:

 – gazdasági társaság,
 – egyesülés, 
 – európai részvénytársaság,
 – szövetkezet,
 – európai szövetkezet,
 – egyéni cég,
 – a magyarországi üzletvezetési hellyel rendelkező (ezáltal belföldi illetőségűnek 

minősülő) külföldi személy,
 – belföldi telephelye útján a külföldi vállalkozó.
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Nincs olyan előírás, hogy egy csoportnak csak azonos szervezeti formában működő 
adózók lehetnek a tagjai, de nem lehetnek a tagjai külföldi illetőségű személyek (kivéve 
a telephellyel rendelkezőket). Alkothat csoportot például egy kft. és egy szövetkezet, 
vagy egy német és egy szlovák illetőségű gazdasági társaság magyarországi telephelye.

 
b) Kapcsolt vállalkozási viszony

Sajátos – az általánostól szigorúbb – kapcsolt vállalkozási viszony fennállását követeli 
meg a szabályozás a csoporttagok között. A Tao. 2/A. § (3) bekezdése azt írja elő, hogy 
olyan, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő közvetlen, vagy közvetett többségi befolyás 
álljon fenn, amelynek keretében 

 – az egyik csoporttag/leendő csoporttag a másik csoporttagban/leendő csoporttagban, 
vagy 

 – más személy a csoporttagokban/leendő csoporttagokban 
legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik.

58. Példa
Ha „A” cég a „B” cégben, vagy „B” cég az „A” cégben 80%-os (legalább 75%-os) 
szavazati joggal rendelkezik, akkor „A” és „B” cég létesíthet csoportot.

59. Példa
Ha „C” cég (más személy) az „A” cégben 80%-os és „B” cégben 85%-os (mindket-
tőben legalább 75%-os) szavazati joggal bír, akkor „A”, „B” és „C” cég létesíthet 
csoportot. Hasonló a helyzet, ha „A” cégben és „B” cégben is „X” magánszemély 
(más személy) rendelkezik (mindkettőben) legalább 75%-os szavazati joggal; ez 
esetben „A” és „B” cég létesíthet csoportot. 

A közvetett többségi befolyás tekintetében a köztes jogi személy szavazati jogát csak 
akkor lehet a benne befolyással rendelkezőnél figyelembe venni, ha a befolyással ren-
delkező a köztes jogi személyben legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal ren-
delkezik.

Példa
Ha „A” cég 50%-os szavazati joggal bír „B” cégben, „B” cég pedig 40%-os szavaza-
ti joggal bír „C” cégben, akkor „A” cégnek a „C” cégben fennálló közvetett befolyása 
20% (40% × 50%). Így az „A” és a „B” cég a „C” céggel nem alkothat csoportot. 
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A befolyás számítása során – ha a „más személy” magánszemély – a Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozók [8:1. § (1) 1. pont] közvetlen és közvetett szavazati jogát egybe kell 
számítani. 

Példa
Ha „A” cégben „X” magánszemélynek 70%-os, „B” cégnek 30%-os szavazati joga 
van, továbbá „B” cégben 100%-os szavazati joggal bír „X” magánszemély férje, 
akkor – miután „X” magánszemélynek és közeli hozzátartozójának az „A” cégben 
fennálló közvetlen és közvetett szavazati jogát össze kell számítani – az „A” és „B” 
cég létrehozhat csoportot. 

c) Mérlegfordulónap

Feltétel az is, hogy a csoporttagok mérlegfordulónapja, illetve beszámoló készítésére 
nem kötelezett adózó esetén az adóév utolsó napja legyen azonos. E szerint minden 
csoporttagnak naptári év szerint, vagy a naptári évtől eltérő üzleti év szerint kell működ-
nie, de utóbbiaknak is egységes (például 03.31-i) mérlegfordulónappal. 

d) Számviteli rendszer 

Teljesülnie kell annak a feltételnek is, hogy a beszámoló, könyvviteli zárlat összeállítá-
sa az összes csoporttagnál egységesen vagy az Szt. III. Fejezete, vagy az IFRS-ek szerint 
kell, hogy történjék. Előbbi azt jelenti, hogy minden csoporttagnak Szt. szerinti éves 
beszámolót kell készítenie (nem történhet például egyszerűsített éves beszámolókészítés).

7.2 A létesítés, csatlakozás eljárási rendje

A csoportalapítási szándék bejelentésére – adóévente – egy 20 napos időszak alatt van 
mód. Ez az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától a huszadik napjáig terjedő idő-
szakot jelenti, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A kérel-
met közösen kell a tagoknak benyújtaniuk a csoportképviselő székhelye szerint illetékes 
elsőfokú adóhatóságnál. A csoport a kérelem benyújtását követő adóév első napjával jön 
létre. [Art. 114/A. §]. Ettől eltérő időpontban (év közben) csoporttagság nem létesíthető. 

Példa
Határozzuk meg, hogy mikor kell a közös kérelmet benyújtani a 2021. adóévi cso-
portalapítás érdekében! Ha a leendő csoporttagok 
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 – naptári éves adózók, akkor a 2020.11.01.-2020.11.20. között benyújtott kérelem 
esetén a csoport létrejöttének a napja: 2021.01.01.;

 – naptári évtől eltérő üzleti éves adózók, amelyek mérlegforduló napja 03.31-e, 
akkor a 2021.02.01-2021.02.20. között benyújtott kérelem esetén a csoport létre-
jöttének a napja: 2021.04.01. 

A létesítéshez hasonló szabályok vonatkoznak a csatlakozásra. Valamely, már mű-
ködő csoporthoz történő csatlakozás a csatlakozni kívánó adózó és a csoportképviselő 
közös kérelmére, az adóhatóság engedélyével jön létre. A csatlakozás engedélyezésére 
irányuló kérelem az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti 
hónapjának 20. napjáig (jogvesztő határidő) nyújtható be; ez esetben a csatlakozó tag 
csoporttagsága a kérelem benyújtását követő adóév első napján kezdődik. Ez alól egyet-
len kivételt képez az újonnan alakult adózó. A tevékenységét év közben kezdő személy 
csoporttagsága ugyanis azon a napon jön létre, amelyen a társasági adókötelezettsége 
egyébként megkezdődne, azaz már a megalakulásától kezdve „azonnal” (az előtársasági 
időszak első napjától) csoporttag lehet; csatlakozási kérelme az adóhatósághoz történő 
bejelentkezéssel egyidejűleg nyújtható be (jogvesztő határidő). [Tao. 5. § (2), 6. § (3a), 
Art. 114/B. § (1)–(2).]

Példa
Határozzuk meg, hogyan lehet belépni egy már működő csoportba! Ez a következő-
képpen történhet:

 – a naptári éves, folyamatosan működő társasági adóalany 2020.11.01.-2020.11.20. 
között benyújtott csatlakozási kérelme esetén a csoporttagsága 2021.01.01-jével 
jön létre; 

 – a 2020.09.08-án megalakult kft. (ez a társasági szerződése közokiratba foglalásá-
nak, ellenjegyzésének a napja) – függetlenül a létrejöttének (cégjegyzékbe törté-
nő bejegyzésének) napjától – csoporttagsága 2020.09.08-ától jön létre. 

A csoport létrehozására, a csoportképviselő bejelentésére, a csoporthoz való csatlako-
zásra, az abból való kilépésre külön nyomtatvány szolgál, ez a ’T118 jelű „Adat- és 
változásbejelentő lap a csoportos társasági adóalanyisággal kapcsolatos közös kérelem 
benyújtásához, illetve változásbejelentéshez”. A csoport létrehozására, a csatlakozásra 
irányuló közös kérelmet ezen ’T118 jelű adatlaphoz csatolva, annak mellékleteként kell 
benyújtani. A már működő csoporthoz való csatlakozás esetén a ’T118 jelű adatlap mel-
lett a ’T201T jelű adatlap beadása is szükséges (ez utóbbit a csoporttag, a ’T118 jelű 
adatlapot pedig a csoportképviselő adja be).
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Arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia a kérelemnek, az Airvhr. 15/B. § tartal-
maz rendelkezéseket. 

A feltételek teljesülése esetén a csoport létrejöttét az adóhatóság határozatában enge-
délyezi, amely határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Az adóhatóság az engedélye-
ző határozatban – a csoportlétesítés engedélyezésén felül – csoportazonosító számot 
állapít meg a csoport részére [Art. 114/D. §]. Az adóalany ugyanis a csoport, amely a 
csoportképviselő útján, a csoportazonosító szám alatt teljesíti adókötelezettségét, gya-
korolja adózói jogait a társasági adó tekintetében. A csoporttagok önmagukban nem 
adóalanyok, csak a társasági adón kívüli többi adónem tekintetében teljesítik önállóan, 
a meglévő adószámuk alatt adókötelezettségeiket. 

Az adóhatóság engedélyező határozatában továbbá rendelkezik a társasági adóelő-
legek „sorsáról”. A „keresztféléves” előlegbevallás rendszeréből következően ugyanis 
létesítéskor a csoporttagok egyedi adószámláin szerepelnek már bevallott, de a csoport-
tagság idejére „áthúzódó” esedékességű adóelőlegek. 

Így például egy 2021.01.01-jétől létrejövő csoport esetén a naptári éves (csoportala-
pító) adózónál a 1929 jelű bevallásában feltüntetett – a csoport működési idejére eső, 
azaz még esedékessé nem vált – 2021. év első félévére vonatkozó adóelőlegeket az 
adóhatóság a határozatban törli az egyedi adószámlákról, és előírja a csoport adószám-
láján, azok eredeti esedékességei szerint. Így tehát az azonos esedékességű egyedi adó-
előlegek összesített összege kerül át a csoport adószámlájára; ennek során, ha az egyik 
csoporttag havi, a másik negyedéves ütemezésben volt adóelőleg-kötelezett, akkor annak 
megfelelően havonta és negyedévente is előírásra kerülnek az adóelőlegek a csoportnak. 
Az említett példa szerinti adózó utolsó, önállóan – de már a csoporttagság ideje alatt – 
benyújtandó 2029 jelű bevallásában is szerepeltetni kell – eltérő előírás hiányában – a 
„keresztféléves” adóelőlegeket (amelyek „sorsáról” is az előzőek szerint rendelkezik az 
adóhatóság). A határozat tehát a csoport első másfél évére vonatkozó adóelőlegek 
előírását tartalmazza. Ezt követően már csoportszinten történik az adóelőleg bevallása. 

Az Art. 114/E. § szerinti felelősségi szabályok értelmében a csoporttagok – a csopor-
tos társasági adóalanyiság időszakát követően is – valamennyi többi csoporttaggal egye-
temlegesen felelősek a csoportnak a csoporttag csoporttagsága fennállása alatt, illetve 
előtt keletkezett adókötelezettsége teljesítéséért. 

A csoport pénzforgalmi számlájáról – amelyet a csoportképviselő köteles megnyit-
ni – az Art. 114/F. § rendelkezik. E szerint a csoport társasági adófizetési kötelezettsége, 
illetve a Tao. tv. szerint őt megillető adóvisszatérítés teljesítésére az adóhatósághoz be-
jelentett pénzforgalmi számlája szolgál. 

Az adózó egyidejűleg csak egy csoport tagja lehet. Amennyiben az adózó csoportot 
kíván „váltani”, arra oly módon van lehetőség, hogy az adott csoportból történő kilé-
pésre irányuló kérelem benyújtása időben előzze meg, vagy egyidejűleg történjék egy 
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